
เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  4/2557 
สอบราคาจางเหมาโครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศาลาเอนกประสงค หมูท่ี 8   

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว   ลงวันท่ี 20 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557       
 

-------------------------------------------- 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความประสงคจะสอบ
ราคาจางเหมาโครงการจางเหมาปรับปรุงตอเติมอาคารศาลาเอนกประสงค  หมูท่ี 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม  พรอมกอสรางหองสุขา  มีขนาดความกวาง 3.00 เมตร ความยาว 9.00 เมตร  หรือมีพื้นท่ีใชสอยไม
นอยกวา 27.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวกําหนด  
พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบมาตรฐาน ราคากลาง  1,087,000.- บาท โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด  ดังตอไปน้ี 
 

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
1.5  ........................................................ 
1.6 ………………………………………………. 

 

2. คุณสมบัติผูเสนอราคา 
 2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง   และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูทิ้ง

งานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น   หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล 

    2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
      2.3    ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบ
ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา....500,000.-.....บาท   และเปนผลงานท่ีคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน   รัฐวิสาหกิจ   หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเช่ือถือ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
        ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา  ดังน้ี 

                 3.1   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท    และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)   
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                 3.2    หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                 3.3    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  (ในกรณีท่ีมีการกําหนดผลงานตาม
ขอ  2.3)  และสําเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อเอกสารสอบราคา 
                 3.4    บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย 
  3.5    บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดย่ืนพรอมกับซองสอบราคา 

4.  การยื่นซองสอบราคา 
        4.1  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี  โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ  
ท้ังสิ้น   และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอจะตอง 
 



 -๒- 
 
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตอง
ลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
                          4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
       ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น   และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
       ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา …120…   วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา    
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว    และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน........90........ วัน  นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง   
  4.4  กอนย่ืนซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5 ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานกรรมการเปดซอง
สอบราคาโดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี   4  /2557”  โดยย่ืนโดยตรงตอองคการ
บริหารสวนตําบล  ในวันท่ี  21  กุมภาพันธ – 5  มีนาคม  2557 เวลาราชการ โดยในวันท่ี 6  มีนาคม  2557  ระหวางเวลา  
08.30 น.   ถึง 16.30  น. ย่ืนกับเจาหนาท่ีรับซอง  ณ  ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ  อบต.  ระดับอาํเภอ  
(ท่ีทําการอําเภอนครชัยศรี) เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเดด็ขาด     และ
คณะกรรมการ จะทําการเปดซองสอบราคาในวันท่ี …… 7  มีนาคม  2557...…    ต้ังแตเวลา  10.00  น.  เปนตนไป 
 

              5. หลักเกณฑและสทิธิในการพิจารณาราคา 
5.1   ในการสอบราคาคร้ังน้ี  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

    5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2   หรือย่ืนหลักฐานเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลเทาน้ัน 
  5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณี  
ดังตอไปน้ี 

                   (1)ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

                   (2)ไมกรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 

                     (3)เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ  เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น  

                   (4)ราคาท่ีเสนอมีการขูด  ลบ  ตก เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
   5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได   และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก 
 
 



 -๓- 
 
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวา 
การตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได   รวมท้ังองคการบริหาร
สวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงานหากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคา
กระทําไปโดยไมสุจริต     หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบล      จะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงไดองคการบริหารสวน
ตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

  6.  การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวน
ตําบลภายใน  7   วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  ของ
ราคาคาจางท่ีสอบราคาไดใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด  
ดังตอไปน้ี 

6.1   เงินสด 
   6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
น้ันไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

  6.3   หนังสือคํ้าประกันสัญญาของทางราชการภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  
1.4   

6.4   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   6.5   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน  เพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร แหง
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอน้ีใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน  10  
ลานบาท) 

   หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  (ผูรับ
จาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน   1   งวด  ดังน้ี  
งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………-……………………………………………….. 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน……………วัน 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ         -          ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน....................วัน 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน....................วัน 

งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน...................วัน  
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งวดสุดทายเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100   ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

8. อัตราคาปรับ  
 คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3  
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา    1  ป    นับถัดจากวันที่
องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน …15…. 
วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
  10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  จากงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557   
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบล     ไดมีเงินงบประมาณ
รายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  เพียงพอแลว 
           10.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบล  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชนาวี  ดังน้ี 
           (1)แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ   ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชนาวีภายใน  7  วัน   นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
           (2)จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชนาวี  ใหบรรทุก
สิ่งของน้ันโดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย   ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
          (3)ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชนาวี 
     10.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)   
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

11. มาตรฐานฝมือชาง 
    เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศน้ีแลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ ปวท.   
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.  รับรอง  ใหเขารับราชการไดในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  10  ของแตละสาขาชาง   
แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 
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11.1 …………………………………………… 
11.2 ......................................................... 

                              11.3  …………………………………………….                                                                

  12. ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด   

 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

 

 
วันท่ี   20  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  4/2557 
สอบราคาจางเหมาโครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศาลาเอนกประสงค หมูท่ี 8   

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว   ลงวันท่ี 20 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557       
 

-------------------------------------------- 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความประสงคจะสอบ
ราคาจางเหมาโครงการจางเหมาปรับปรุงตอเติมอาคารศาลาเอนกประสงค  หมูท่ี 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม  พรอมกอสรางหองสุขา  มีขนาดความกวาง 3.00 เมตร ความยาว 9.00 เมตร  หรือมีพื้นท่ีใชสอยไม
นอยกวา 27.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวกําหนด  
พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบมาตรฐาน ราคากลาง  1,087,000.- บาท โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด  ดังตอไปน้ี 
 

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจาง 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
1.5  ........................................................ 
1.6 ………………………………………………. 

 

2. คุณสมบัติผูเสนอราคา 
 2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง   และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูทิ้ง

งานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น   หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล 

    2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
      2.3    ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบ
ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา....500,000.-.....บาท   และเปนผลงานท่ีคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน   รัฐวิสาหกิจ   หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเช่ือถือ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
        ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา  ดังน้ี 

                 3.1   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท    และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)   
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                 3.2    หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                 3.3    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  (ในกรณีท่ีมีการกําหนดผลงานตาม
ขอ  2.3)  และสําเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อเอกสารสอบราคา 
                 3.4    บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย 
  3.5    บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดย่ืนพรอมกับซองสอบราคา 

4.  การยื่นซองสอบราคา 
        4.1  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี  โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ  
ท้ังสิ้น   และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอจะตอง 
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ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตอง
ลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
                          4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
       ในการเสนอราคา  ใหเสนอเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น   และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
       ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา …120…   วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา    
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว    และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน........90........ วัน  นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง   
  4.4  กอนย่ืนซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5 ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานกรรมการเปดซอง
สอบราคาโดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี   4  /2557”  โดยย่ืนโดยตรงตอองคการ
บริหารสวนตําบล  ในวันท่ี  21  กุมภาพันธ – 5  มีนาคม  2557 เวลาราชการ โดยในวันท่ี 6  มีนาคม  2557  ระหวางเวลา  
08.30 น.   ถึง 16.30  น. ย่ืนกับเจาหนาท่ีรับซอง  ณ  ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ  อบต.  ระดับอาํเภอ  
(ท่ีทําการอําเภอนครชัยศรี) เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเดด็ขาด     และ
คณะกรรมการ จะทําการเปดซองสอบราคาในวันท่ี …… 7  มีนาคม  2557...…    ต้ังแตเวลา  10.00  น.  เปนตนไป 
 

              5. หลักเกณฑและสทิธิในการพิจารณาราคา 
5.1   ในการสอบราคาคร้ังน้ี  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

    5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2   หรือย่ืนหลักฐานเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลเทาน้ัน 
  5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณี  
ดังตอไปน้ี 

                   (1)ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

                   (2)ไมกรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 

                     (3)เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ  เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น  

                   (4)ราคาท่ีเสนอมีการขูด  ลบ  ตก เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ช่ือพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
   5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได   และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก 
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การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวา 
การตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได   รวมท้ังองคการบริหาร
สวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงานหากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคา
กระทําไปโดยไมสุจริต     หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบล      จะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงไดองคการบริหารสวน
ตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 

  6.  การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวน
ตําบลภายใน  7   วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  ของ
ราคาคาจางท่ีสอบราคาไดใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด  
ดังตอไปน้ี 

6.1   เงินสด 
   6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
น้ันไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

  6.3   หนังสือคํ้าประกันสัญญาของทางราชการภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  
1.4   

6.4   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   6.5   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน  เพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร แหง
ประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอน้ีใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน  10  
ลานบาท) 

   หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  (ผูรับ
จาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7. คาจางและการจายเงิน  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน   1   งวด  ดังน้ี  
งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………-……………………………………………….. 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน……………วัน 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ         -          ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน....................วัน 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน....................วัน 

งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ -           ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………-……………………………………………….. 
ใหแลวเสร็จภายใน...................วัน  
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งวดสุดทายเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100   ของคาจาง      เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

8. อัตราคาปรับ  
 คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  1.3  
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา    1  ป    นับถัดจากวันที่
องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน …15…. 
วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
  10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  จากงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557   
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบล     ไดมีเงินงบประมาณ
รายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  เพียงพอแลว 
           10.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบล  ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชนาวี  ดังน้ี 
           (1)แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ   ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชนาวีภายใน  7  วัน   นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
           (2)จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชนาวี  ใหบรรทุก
สิ่งของน้ันโดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย   ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
          (3)ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชนาวี 
     10.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)   
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 

11. มาตรฐานฝมือชาง 
    เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง  และไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศน้ีแลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ ปวท.   
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.  รับรอง  ใหเขารับราชการไดในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  10  ของแตละสาขาชาง   
แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 
 
 



 -๕- 
  

11.1 …………………………………………… 
11.2 ......................................................... 

                              11.3  …………………………………………….                                                                

  12. ในระหวางระยะเวลาการกอสราง  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด   

 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

 

 
วันท่ี   20  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว   ลงวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
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